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11. EMENDAS

Definição

Emenda é uma proposição apresentada como acessória ou 
aderente a outra principal, que já se encontra em tramitação.

Conforme seus objetivos as Emendas podem ser:
11.1 Supressiva: quando retira, suprime ou erradica qual

quer parte da proposição;
11.2. Modificativa: quando visa a modificar a proposição

sem alterá-la substancialmente;
11.3. Aditiva: quando acrescenta algo novo à proposição

principal;
11.4. Substitutiva: Quando altera a proposição principal em

sua substância. Quando a atinge no todo, recebe o nome de 
“Substitutivo”, pois, uma vez aprovada prejudica a proposição 
principal, substituindo-a. Os substitutivos recebem numeração 
diferenciada das demais emendas.

11.5. Subemenda: quando é apresentada, exclusivamente, 
por Comissão Permanente, suprimindo, modificando, substitu-
indo ou incluindo dispositivos aos textos das demais emendas 
apresentadas à proposição principal.

11.6.  Aglutinativa: É a que resulta da fusão de outras emendas ou 
subemendas, ou destas com o texto da proposição principal, por transação 
tendente à aproximação dos respectivos objetos.

Autoria

Pode ser apresentada por 1 ou mais Deputados.(RI, art. 136, 
com a redação dada pelo Res. 833, de 24.10.03). 

Quando apresentadas em Comissão, são de autoria dos 
Relatores das proposições principais ou compõem o voto em sepa-
rado, eventualmente, apresentado por outro membro da Comissão.

Quando apresentadas em Plenário, exigem 18 assinaturas adi-
cionais à do autor (RI, art. 175, inciso II).

As Emendas oferecidas à Proposta de Emenda Constitucional 
- PEC exigem as assinaturas de 32 Deputados, todos considera-
dos autores (RI, art. 253,§§ 1º e 2º).



As Emendas aglutinativas exigem a assinatura de dois terços 
(63) dos Deputados ou de Líderes que representem este número. 
São apresentadas em Plenário após o encerramento da discussão 
e antes do início da votação. Os Deputados ou os Líderes podem 
subscrever apenas uma emenda aglutinativa. 

Fundamentos

Artigos 171 a 175, na forma da Res.834/03, e artigo 253 §§ 
1º e 2º do Regimento Interno.

As emendas aos projetos de lei relativos às leis de diretrizes 
orçamentárias e ao orçamento anual, obedecem adicionalmente 
ao disposto nos artigos 166, §§ 2º, 3º e 4º da Constituição Federal, 
artigo 175 da Constituição Estadual e à Lei Complementar fed-
eral nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal).

As emendas às propostas de Emenda Constitucional (PEC) 
obedecem a regras especiais de redação, que permitam sua incor-
poração ao texto da proposição principal (RI, art. 253, § 1º).

A maioria das proposições podem receber emendas em 
Pauta, nas Comissões e em Plenário, ao se iniciar a discussão. 
No caso de PEC só são admitidas na fase de Pauta.

Observações especiais

As emendas aos projetos de lei relativos às leis de diretrizes 
orçamentárias e ao orçamento anual, especialmente aquelas 
oferecidas aos seus Anexos, exigem formatação especial e 
envolvem, no caso do projeto de lei do orçamento anual, cálculo 
de valores.

Independente da forma, são também supressivas, modifi-
cativas, aditivas, substitutivas e subemendas, porém, no caso 
de acrescentarem despesas devem, no corpo da própria emenda, 
indicar os recursos correspondentes, obtidos exclusivamente 
pela anulação total ou parcial de outras despesas já previstas na 
proposição.

Para a elaboração dessas Emendas, há disponível na rede de 
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computadores da Casa, o Sistema de Emendas ao Orçamento.

 MODELO

EMENDA Nº     ,  AO PROJETO DE LEI Nº 000, DE 2003

Suprima-se o artigo 5º do Projeto de lei nº 000, de 2003, renumerando-
se os demais.

JUSTIFICATIVA

Apresentar os argumentos que demonstrem a necessidade, a conveniên-
cia, a oportunidade e a relevância da supressão proposta na emenda.

Sala das Sessões, em 

Deputado
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11.1. EMENDA SUPRESSIVA



MODELO

EMENDA Nº     ,  AO PROJETO DE LEI Nº 000, DE 2003

Dê-se ao artigo 3º do Projeto de lei nº 000, de 2003 a seguinte reda-
ção:

 
“Artigo 3º- Farão jus ao benefício instituído por esta lei as pessoas que 

contarem mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade.”

JUSTIFICATIVA

Apresentar os argumentos que demonstrem a necessidade, a conveniên-
cia, a oportunidade e a relevância da nova redação proposta na emenda.

Sala das Sessões, em 

Deputado
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11.2. EMENDA MODIFICATIVA



MODELO

EMENDA Nº     ,  AO PROJETO DE LEI Nº 000, DE 2003

Acrescente-se ao Projeto de lei nº 000, de 2003 o seguinte artigo 4º, 
renumerando-se os demais:

 
“Artigo 4 º - O Poder Executivo emitirá, até o dia 30 de janeiro de cada 

ano, um relatório especificando as isenções concedidas no exercício anterior, 
por meio da presente lei.”

JUSTIFICATIVA

Apresentar os argumentos que demonstrem a necessidade, a conveniên-
cia, a oportunidade e a relevância da inclusão, na proposição principal, do 
dispositivo que se quer adicionar na emenda.

Sala das Sessões, em 

Deputado
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11.3. EMENDA ADITIVA
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MODELO

SUBSTITUTIVO Nº    ,  AO PROJETO DE LEI Nº 000, DE 2003

Dê-se ao Projeto de lei nº 000, de 2003 a seguinte redação:

“PROJETO DE LEI Nº 000, DE 2003

Dá denominação a estabelecimento de ensino.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - Passa a denominar-se “Professor José Timóteo” a Escola 
Estadual de 1º Grau Jardim Primavera, em Bela Vista.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

JUSTIFICATIVA

Apresentar os argumentos que demonstrem a necessidade, a conveniên-
cia, a oportunidade e a relevância de substituir a totalidade da proposição 
principal pela redação proposta na emenda.

Sala das Sessões, em

Deputado

11.4. EMENDA SUBSTITUTIVA/SUBSTITUTIVO

É importante notar que, em caso de substitutivo, devem 
ser reproduzidos todos os elementos estruturais da proposição 
principal, ou seja, epígrafe, ementa, artigos, parágrafos, incisos, 
alíneas, cláusula financeira e cláusula de vigência.
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MODELO

SUBEMENDA Nº     ,  AO PROJETO DE LEI Nº 000, DE 2003

As Emendas nºs xxx, yyy e nnn ao artigo 15 do Projeto de lei nº 000, de 
2003 ficam aglutinadas com a seguinte redação:

 
“Artigo 15 - Os recursos aplicados no Programa instituído por esta Lei 

serão liberados em duodécimos.

Parágrafo único - O Poder Executivo elaborará relatório das atividades 
implementadas com os recursos de que trata o “caput”, publicando-o anual-
mente e disponibilizando-o na Internet.”

11.5. SUBMENDA

Nesta emenda não há justificativa específica à medida 
que os argumentos para o seu oferecimento compõem o 
parecer do Relator da Comissão ou o voto em separado que, 
eventualmente, lhe é contraposto.

Ver também a PARTE III - Pareceres, deste Manual.
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MODELO

EMENDA Nº     ,  AO PROJETO DE LEI Nº 410, DE 2003

Com fundamento na emenda aditiva nº 11.3, emenda modificativa nº 
11.2, e submenda nº 11.5, dá nova redação aos artigos 3º e 4º do Projeto de 
lei nº 000, de 2003:

“Artigo 3º- Farão jus à isenção tarifária insituída por lei as pessoas que 
contarem mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, cadastradas junto aos 
prestadores de serviços.

Parágrafo único - O Poder Executivo emitirá, até o dia 30 de abril, 
relatório anual especificando as isenções concedidas no exerícicio anterior.

Artigo 4º- No caso de isenções de tarifas de serviços públicos concedi-
dos, as compensações às concessionárias, previstas nos respectivos cotratos, 
serão efetuadas em duodécimos.”

JUSTIFICATIVA

Apresentar os argumentos que demonstrem a necessidade, a con-
veniência, a oportunidade e a relevância de promover a aglutinação proposta, 
relatando os motivos e argumentos que sustentaram as fusões e aproximações 
de textos efetuadas.

Sala das Sessões,

Assinam dois terços (63) dos Deputados ou Líderes que
representem esse número.

11.6. AGLUTINATIVA

Esta emenda é apresentada em Plenário à partir do pro-
cesso de discussão e antes do início da votação da Proposição 
principal. Visa à consolidação de cosensos produzidos sobre a 
proposição e as emendas a ela oferecidas, durante os debates, 
de modo a permitir a fusão que resulte na aproximação dos 
respectivos objetos.

Pela sua natureza não pode versar sobre novos assuntos e 
sua justificativa explicitará os argumentos que determinam a 
necessidade da aglutinação proposta.
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11.7. EMENDAS AOS PROJETOS DE LEI DAS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS E DO ORÇAMENTO ANUAL 

 As emendas oferecidas, anualmente, tanto aos projetos 
de lei relativos às leis de diretrizes orçamentárias e ao orça-
mento anual, são redigidas por sistemas especiais, elabora-
dos pelo Departamento de Informática e Desenvolvimento 
Organizacional - DIDO, e colocados à disposição através da 
rede de computadores da Assembléia.

Esses sistemas podem sofrer alterações e atualizações 
anuais, em função das especificidades da peça orçamentária 
ou de seu aperfeiçoamento, e permitem, ainda, a participação 
dos cidadãos, pela internet.
 O mesmo se aplica ao projeto de lei que dispõe sobre 
o Plano Plurianual.
 A título de ilustração reproduzimos telas do Sistema de 
Emendas ao orçamento, ora versão 2003.

Ilustração do Sistema de Elaboração de emendas ao Orçamento

Ícone de atalho para 
chamada o Sistema



12. INDICAÇÃO

Definição

Proposição pela qual são sugeridas aos Poderes do Estado 
ou da União medidas de interesse público que não caibam em 
projeto ou moção de iniciativa da Assembléia Legislativa (RI, 
art. 159). 

Autoria

Pode ser apresentada por 1 ou mais deputados ou por 
comissão (RI, art. 136 com a redação dada pela Res. 833 de 
24.10.03).

Fundamentos

Artigos 133, II, e 159 a 161 do Regimento Interno.

Observações especiais

Convém que, para cada medida sugerida, elabore-se 
uma Indicação, possibilitando que o Poder ao qual é dirigida 
remeta cada sugestão ao órgão competente (p. ex.: Secretarias, 
Ministérios)

A Indicação é sempre dirigida ao Chefe do Poder ao qual é 
endereçada.

Ver, no item 14 deste Manual, o Quadro comparativo entre 
Moção e Indicação.
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MODELO A

INDICAÇÃO Nº     , DE 2003

INDICO, nos termos do artigo 159 da XI Consolidação do Regimento 
Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que determine, à 
Secretaria da Educação sejam realizados os estudos e adotadas as providên-
cias necessárias a fim implantar, nas escolas da rede pública, salas dotadas de 
computadores ligados à INTERNET, possibilitando seu acesso aos professo-
res e os alunos, especialmente os que cursam as séries do ensino médio e as 
quatro últimas do ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA

Apresentar os argumentos que demonstrem a necessidade, a conveniên-
cia, a oportunidade e a relevância das providências indicadas.

Sala das Sessões, em

Deputado
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MODELO B

INDICAÇÃO Nº    , DE 2003

INDICO, nos termos do artigo 159 da XI Consolidação do Regimento 
Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que determine aos 
órgãos competentes a elaboração de estudos e adoção de providências, em 
caráter de urgência, visando à construção de uma rotatória no km 000 da 
Rodovia Ourissanga - SP 000.

JUSTIFICATIVA

Apresentar os argumentos que demonstrem a necessidade, a conveniên-
cia, a oportunidade e a relevância da construção da rotatória sugerida.

Sala das Sessões, em

Deputado
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MODELO C

INDICAÇÃO Nº    , DE 2003

INDICO, nos termos do artigo 159 da XI Consolidação do Regimento 
Interno, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determine a elaboração de 
estudos acerca da criação, na Comarca de Ourissanga, de quatro novas Varas 
(4ª e 5ª Varas Cíveis e 4ª e 5ª Varas Criminais), e, em sendo viável tal criação, 
que encaminhe a esta Casa de Leis a competente proposição, no exercício 
da iniciativa privativa prevista no inciso IV do artigo 70 da Constituição do 
Estado.

JUSTIFICATIVA

Apresentar os argumentos que demonstrem a necessidade, a conveniên-
cia, a oportunidade e a relevância da criação das quatro novas Varas.

Sala das Sessões, em

Deputado
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13. MOÇÃO

Definição

Proposição em que é sugerida a manifestação da Assembléia 
Legislativa sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo ou 
protestando. 

Autoria

Pode ser apresentada por 1 ou mais Deputados ou por 
Comissão (RI, art. 136 com a nova redação dada pela Res. 833, 
de 24.10.03).

Fundamentos

Artigos 133, inciso I, alínea “f”, 154 e seguintes do 
Regimento Interno.

Observações especiais

Não cabe Moção nos seguintes casos:
a. quando de apoio, aplauso ou solidariedade aos poderes da 

União, dos Estados e dos Municípios;
b. quando o objetivo por ela visado possa ser atingido medi-

ante Indicação;
c. quando o assunto nela versado seja apenas de interesse 

municipal ou local (RI, art. 158).
Quando se tratar de apelo, note-se que a preposição correta 

após o verbo “apelar” é “para”, e não “a”. 
Exemplo: “apela para o Exmo. Sr. Presidente da 

República”.
Ver, no item 14 deste Manual, o quadro comparativo entre 

Moção e Indicação.



MODELO A

MOÇÃO Nº    , DE 2003

Tramita no Senado Federal proposição dispondo sobre ... (matéria da 
proposição)... . Trata-se do Projeto de lei nº 000, de 2000, apresentado pela 
nobre Senadora ...(nome da Senadora)..., encontrando-se, atualmente, sob 
apreciação das Comissões Técnicas daquela Casa de Leis.

Inquestionavelmente, a aprovação do Projeto de lei em apreço se reve-
stiria de extraordinária importância, já que... (expor os motivos, argumentos 
e fatos que demonstrem a conveniência, a necessidade, a oportunidade e a 
relevância da proposição mencionada)... .

Assim, estando evidenciados a relevância e o interesse público de que 
a matéria se reveste,

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
apela para os Excelentíssimos Senhores Presidente do Senado Federal e 
Presidente da Câmara dos Deputados, bem como para os líderes dos partidos 
com assento naquelas Casas Legislativas, a fim de que empreendam esforços 
para que o Projeto de lei nº 000, de 2000, de autoria da Senadora ...(nome da 
Senadora)..., que dispõe sobre ...(matéria do Projeto de lei)..., seja apreciado 
e aprovado com a máxima brevidade possível.

Sala das Sessões, em

Deputado
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MOÇÃO Nº    , DE 2003

Entre os muitos problemas existentes no campo da saúde pública, um 
dos mais graves diz respeito a ... (descrição do problema)... .

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde - OMS, na 
última década houve significativo aumento ...( expor os argumentos e dados 
que demonstrem tanto a importância do problema quanto a necessidade, a 
conveniência, a oportunidade, a relevância e interesse público da campanha 
sugerida, através da Moção).

Frente ao exposto, e dada a gravidade da questão, a reclamar a urgente 
adoção de providências,

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO apela 
para o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, a fim de que determine 
ao Ministério da Saúde a elaboração de estudos e a adoção de providências a 
fim de que seja instituída uma campanha de esclarecimento acerca dos prob-
lemas relacionados a ...(matéria da campanha)..., voltada a toda a população, 
mas com ênfase em pessoas menores de 18 (dezoito) anos, faixa etária em 
que se registram 00% (zero por cento) dos casos, de acordo com dados da 
Organização Mundial de Saúde - OMS.

Sala das Sessões, em

Deputado

MODELO B
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Moção

1. É objeto de análise por Comissão. É 
discutida e votada pelo Plenário.

2. Manifestação sobre determinado assunto, 
apelando, aplaudindo ou protestando.

3. Uma vez aprovada e expedida, traduz 
manifestação da Assembléia Legislativa, e 
não apenas do seu autor.

4. Não é admissível em relação  a assuntos 
de interesse municipal ou local.

Indicação

1. Apenas está sujeita à análise pelas Comissões 
na hipótese prevista no art. 161 do RI. Não é 
objeto de deliberação do Plenário.

2. Sugestão de medidas de interesse público aos 
poderes do Estado ou da União.

3. Uma vez expedida, contém uma manifestação 
individual, ou seja, tão-somente do seu autor, e 
não do Parlamento.

4. Nada impede que a medida sugerida seja 
apenas de interesse municipal ou local, mas 
a Indicação deve ser dirigida aos poderes 
competentes do Estado ou da União, não se 
admitindo Indicação dirigida aos poderes dos 
Municípios.

5. Ambas as espécies de Proposição podem, observadas as normas regimentais, tratar de temas 
próprios das esferas federal e estadual. Não há óbice regimental a que, por exemplo, uma 
Indicação seja dirigida ao Presidente da República, ou a que uma Moção veicule apelo ao 
Tribunal de Justiça de São Paulo. Entretanto, na prática, não se verifica a utilização de Moção 
para tratar de assuntos de natureza estadual. Quanto às Indicações, o que se observa é sua 
utilização maciça para abordar matérias de âmbito do Estado, e bem menos freqüente para cuidar 
de temas da órbita federal.

14. MOÇÃO / INDICAÇÃO 

(Quadro Comparativo)
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15. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - PDL

Definição

Proposição que tem por objetivo regular matérias de 
competência privativa do Poder Legislativo, tendendo, por 
sua natureza, a produzir efeitos exclusivamente externos ao 
Parlamento, externalizando a resolução de questão submetida à 
deliberação. Na maioria dos casos responde e resolve definifi-
vamente matérias que questionam, de fora para dentro, as prer-
rogativas do Poder Legislativo.

São matérias típicas de PDL:
a. concessão de licença para processo criminal contra 

Deputado (CE, art. 14, § 1º);
b. julgamento da Assembléia sobre as prestações de con-

tas anuais do Governador, da Mesa da própria Assembléia, do 
Presidente do Poder Judiciário, do Ministério Público Estadual, 
do Tribunal de Contas do Estado, do Poder Executivo, do Poder 
Legislativo, bem como sobre os relatórios de execução de Planos 
de Governo (CE, artigos 20, VI, 47 IX e 170);

c. decisão sobre intervenção estadual em Município (CE, 
art. 20, VII);

d. decisão sobre decretação de estado de calamidade pública 
em Município (RI, art. 259A-Res.813/2001);

e. autorização para prisão de Deputado em caso de flagrante 
de crime inafiançável e sobre a formação de culpa (CE, art. 14, 
§ 3º);

f. sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar (CE, art. 20, IX);

g. decisão nos processos referentes à fiscalização e ao con-
trole dos atos da Administração Pública, inclusive empresas, 
autarquias, fundações e demais entidades descentralizadas (CE, 
art. 20, X);

h. decisão sobre a escolha de membros do TCE, cuja indica-
ção caiba ao Legislativo (CE, art. 20, XI);

i. aprovação prévia dos conselheiros do TCE, indicados pelo 
Governador (CE, art. 20, XII);



j. sustar contratos da Administração Pública, inclusive os 
da descentralizada, julgados irregulares, proceder seu arqui-
vamento quando exauridos e determinar o seu encaminhamento 
para as demais providências de competência do MPE, TJ e Poder 
Executivo (CE, art. 33, § 1º);

k. conclusões de CPI e de Pareceres das Comissões de 
Finanças e Orçamento e de Fiscalização e Controle.

São também objeto de PDL outras matérias que, por ana-
logia ou determinação legal específica, venham a exigir mani-
festação privativa da Assembléia, visando a promover efeitos 
exclusivamente externos a este Poder.

Autoria

Nos casos destinados a sustar atos normativos do Poder 
Executivo que exorbitem seu poder regulamentar, bem como 
naqueles referentes ao exercício das prerrogativas constitucio-
nais de fiscalização e controle da Administração Pública. Pode 
ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, arts. 136 com a 
nova redação dada pela Res. 833, de 24.10.03 e 146, III). Pode 
também ser apresentado por Comissão.

Nos casos de tomada de contas, sustação de contratos da 
Administração Pública, concessão de licença para processar 
Deputado e autorização de prisão por flagrante de crime inafian-
çável, são propostos pelas Comissões competentes.

Nos casos de indicação de Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado, são de autoria exclusiva da Mesa.

Fundamentos

Sua utilização é prevista no artigo 27 da Constituição do 
Estado, no artigo 59, VI da Constituição Federal e nos artigos 
120, § 3º, item 3, 133, inciso I, alínea “d”, 145, § 2º, 236, § 3º, 
239, § 2º, 250, 259 e 259A do Regimento Interno.

As matérias de competência privativa da Assembléia 
Legislativa são definidas pelo artigo 20 da Constituição do 
Estado.
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Outras matérias objeto de PDL são definidas pelos artigos 
14, §§ 1º, 2º e 3º, 20 incisos VI,VII,IX,X,XI,XII, XXIII e XXVI, 
32 e 33, § 1º, todos da Constituição Estadual.

O inciso V, do artigo 20 da Constituição Estadual, que con-
forme o artigo 89 do Regimento Interno era objeto de PDL, deix-
ou de sê-lo por força da Emenda nº 19 à Constituição Federal, 
que exige lei para disciplinar a matéria.

Observações especiais

Obedece a processo legislativo especial nos casos de 
intervenção nos Municípios (RI, art. 141, III), indicação de 
Conselheiros do TCE, ou execução de qualquer ato em regime 
de prioridade (RI, arts 142, incisos II,VI,VII e VIII, e 230, 231), 
tomada de contas do Governador (RI, arts. 236, 239) e aprovação 
prévia de Conselheiros do TCE indicados pelo Governador. (RI, 
arts. 249 a 251)

Ver também a Parte III - Pareceres, deste Manual.
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MODELO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2003

Dispõe sobre a sustação do Decreto nº 000, de 
10 de setembro de 2002.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - Fica sustado, nos termos do artigo 20, inciso IX da 
Constituição do Estado, o Decreto nº 000, de 10 de setembro de 2002, que 
dispõe sobre...( ementa do decreto a ser sustado)... 

Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

JUSTIFICATIVA

O princípio da legalidade constitui uma das garantias fundamentais 
do cidadão contra o poder arbitrário dos governantes. Reforçando esse pre-
ceito o artigo 111 da Constituição do Estado, como também o artigo 37 da 
Constituição Federal, determinam a obediência da Administração Pública 
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabili-
dade, publicidade, finalidade, motivação e interesse público.

Ambas as Constituições atribuem ao Legislativo o poder de “sustar os 
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar” 
(artigo 20, inciso IX, da Constituição Estadual).

O Decreto nº 000, de 2002, dispõe sobre...(ementa do decreto a ser sus-
tado)..., e, por determinação constitucional, tal providência deve ser regulada 
em lei, não sendo cabível, portanto, sua disciplina por meio de decreto.

São estas as razões que nos levam a solicitar a aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo que ora submetemos à deliberação dos nobres 
Parlamentares desta Casa.

Sala das Sessões, em

Deputado

PARTE II – ESPÉCIES DE PROPOSIÇÕES: MODELOS 77



16. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Definição

Proposição de ato legislativo típico, determinando a conduta 
a pessoas indiscriminadas, sobre temas específicos para os quais 
a Constituição não exige lei complementar, caracterizando-se 
por sua generalidade e abstração. 

As leis ordinárias partem de critérios gerais e abstratos, 
sendo sua essência sempre pública.

Autoria

Pode ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, art. 136 
com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).

Fundamentos

Constituição Federal, artigos 59, inciso III e 61.
Constituição Estadual, artigos 21, inciso III, 24, 25, 28 e 

29.
Lei complementar nº 863, de 29 de dezembro de 1999, 

alterada pela Lei Complementar 944,de 26 de junho de 2003
Regimento Interno, artigos 133, inciso I, alínea “c”, 145 §1º, 

147 e 153.
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17. PROJETO DE LEI PARA DENOMINAÇÃO

Definição

Projeto de lei ordinária que visa especificamente estabelecer 
o patronímico, ou seja, atribuir um nome a determinado bem ( 
p. ex.: prédio, rodovia) ou instituição pública (p. ex.: autarquia, 
fundação pública). 

Autoria

Pode ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, art. 136 
com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).

Fundamentos

Além dos requisitos regimentais comuns a todas as leis 
ordinárias os projetos de denominação exigem cuidados e 
providências específicas, pois devem obedecer as seguintes leis:

Lei nº 1.284, de 18 de abril de 1977;
Lei nº 2.796, de 15 de abril de 1981;
Lei nº7.388, de 28 de junho de 1991;
Lei nº 8.118, de 30 de outubro de 1992;
Lei nº 8.596, de 23 de março de 1994;
Lei nº 9.248, de 14 de dezembro de 1995;
Lei nº 9.337, de 10 de janeiro de 1996;
Decreto nº 44.449, de 24 de novembro de 1999.
Resumidamente essas leis determinam:

a. usar a identificação precisa da unidade a ser denom-
inada

A unidade que se quer denominar deve ser apresentada no 
projeto com a nomenclatura correta, tal como aparece escrita no 
Decreto ou outro instrumento jurídico que a criou. Deve-se obe-
decer estritamente a essa nomenclatura.

No caso de estabelecimento de ensino, deve-se considerar o 
Decreto nº 44.449, de 24 de novembro de 1999, que dispõe sobre 
a tipologia das escolas da rede estadual de ensino, que uniformi-
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zou a nomenclatura genérica para “Escola Estadual”, mesmo que 
nos decretos de criação de cada uma delas haja nomenclaturas 
diferentes.

b. requisitos quanto a pessoa a ser homenageada
A pessoa homenageada deve ser, preferencialmente, ligada 

ao setor de atividade ao qual está vinculada a unidade que se 
quer denominar. Isto se aplica especialmente para as áreas da 
saúde, agricultura, educação (Lei nº 1.284/77, Lei nº 7.388/91 e 
Lei nº 9.337/96).

No caso de estabelecimento de ensino, se o homenageado 
não for educador, sua biografia deverá conter informações que 
estimulem os educandos aos estudos (Lei nº 9.248/95).

Em todos os casos, deve ser pessoa maior de 65 anos ou já 
falecida, o que exige anexar ao projeto de lei a certidão de nas-
cimento ou a de óbito (Lei nº 8.118/92).

A grafia do nome do homenageado deve estar conforme seu 
registro de nascimento ou de óbito, mesmo que não obedeça a 
regras vigentes na língua.

A proposição deve ser acompanhada da biografia e da rela-
ção das obras e ações do homenageado (Lei nº 9.337/96).

c. aprovação das comunidades
No caso de estabelecimentos de ensino, o projeto deve ser 

acompanhado de abaixo-assinado com, no mínimo, 400 assinatu-
ras de moradores da região na qual se localiza a unidade, ou da 
manifestação do Conselho da Escola, aprovando o nome a ser 
atribuído (Lei nº 8.596/94).

d. abrangência da iniciativa
Bens municipais, federais ou privados não podem ser 

denominados por projetos de lei estaduais.

Observações especiais

As leis que regulam as denominações podem ser encontradas 
nos instrumentos de apoio descritos no item 5 deste Manual.

Antes de elaborar um Projeto de lei de denominação, é acon-

MANUAL DO PROCESSO LEGISLATIVO80



selhável fazer pesquisa junto ao Departamento de Documentação 
e Informação - DDI para levantar:

a. nome certo da unidade no decreto ou instrumento jurídico 
que a criou;

b. se a unidade já não possui denominação;
c. localização exata, se é próprio estadual, nome cor-

reto de obras de arte, viadutos, rodovias, trechos viários, 
junto a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados 
de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), ao 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e ao DERSA 
(Desenvolvimento Rodoviário S.A), bem como junto 
aos demais órgãos responsáveis pelas unidades no Poder 
Executivo.
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MODELO

DENOMINAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Escreve-se por extenso a expressão “Escola Estadual”, seguida do 
patronímico que se quer atribuir, em conformidade com o nome correto da 
unidade a ser denominada.

O Município onde se localiza a escola vem em seguida, grafado sem-
pre com inicial maiúscula e antecedido pela preposição em. Não se utiliza 
expressões como “localizada no Município de....”, e outras do mesmo tipo.

PROJETO DE LEI Nº     , DE 2003

Dá a denominação de Prof. João Costa a Escola Estadual do Jardim 
Paraíso, em Mantiqueira.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - Passa a denominar-se “Prof. João Costa” a Escola Estadual 
do Jardim Paraíso, em Mantiqueira. 

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Relatar a biografia, a relação de obras e ações, a vida do homenageado 
e o motivo da homenagem.

Referir-se a aprovação da comunidade onde a escola se localiza, seja 
através do abaixo-assinado de moradores, seja através da manifestação do 
Conselho de Escola.

Fechar a justificativa abordando a importância da aprovação do 
Projeto.

Sala das Sessões, em

Deputado
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MODELO

DENOMINAÇÃO DE RODOVIAS, TRECHOS VIÁRIOS, 
OBRAS DE ARTE E OUTRAS EDIFICAÇÕES.

Quando se tratar de localização por metragem, a grafia correta a ser 
adotada é, por exemplo, km 135,24.

A codificação da Rodovia deve ser grafada na forma em que esta 
é cadastrada na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de 
Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), no Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) e no DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S.A), poden-
do ser precedida do nome fantasia que ela eventualmente tenha, por exemplo 
Rodovia Anhangüera - SP 330.

MODELO A

PROJETO DE LEI Nº     , DE 2003

Dá denominação à via de acesso que liga o 
Município de Ourissanga à Rodovia SP - 125.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - Passa a denominar-se “João da Costa” a via de acesso que 
liga o Município de Ourissanga à Rodovia SP-125.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Abordar a vida do homenageado, relatar sua biografia, obras e ações, 
relações com a comunidade, bem como o motivo da homenagem.

Fechar a justificativa abordando a importância de aprovação do pro-
jeto.

Sala das Sessões, em

Deputado
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MODELO B

PROJETO DE LEI Nº     , DE 2003

Dá a denominação de João Costa ao viaduto sobre a Rodovia SP - 149, 
no Município de Ourissanga.

A ASSEMBLEÍA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - Passa a denominar-se “João da Costa” o viaduto localizado 
no km 322,42 da Rodovia SP - 149, no Município de Ourissanga.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Abordar a vida do homenageado, relatar sua biografia, obras e ações, 
relações com a comunidade, bem como o motivo da homenagem.

Fechar a justificativa abordando a importância de aprovação do pro-
jeto.

Sala das Sessões, em

Deputado
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18. PROJETO DE LEI PARA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA

Definição

Projeto de lei ordinária que visa permitir, a determinada orga-
nização não governamental, ser tratada de forma diferenciada em 
suas relações com o Poder Público estadual, bem como candida-
tar-se ao acesso a verbas, programas e projetos governamentais.

Autoria

Pode ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, art. 136 
com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).

Fundamentos

Além dos requisitos regimentais comuns a todas as leis 
ordinárias, os projetos de declaração de utilidade pública exi-
gem cuidados e providências específicas, pois as entidades 
devem se enquadrar nos requisitos exigidos pelas seguintes 
leis:

Lei nº 9.994, de 20 de dezembro de 1967;
Lei nº 2.574, de 04 de dezembro de 1980.
Para que uma entidade seja declarada de utilidade pública 

deve comprovar:
a. personalidade jurídica;
b. efetivo e contínuo funcionamento dentro de suas finali-

dades estatutárias, nos três anos imediatamente anteriores à 
apresentação do Projeto de lei;

c. cargos de Diretoria exercidos gratuitamente e sem 
qualquer tipo de remuneração;

d. registro no órgão competente do Estado, quando sua 
natureza exija tal formalidade;

e. idoneidade moral de seus diretores;
f. exercício de atividade de ensino ou pesquisas científi-

cas, de cultura, inclusive atividades artísticas, filantrópicas ou 
assistenciais de caráter beneficente, caritativo ou religioso, não 
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circunscritas ao âmbito de determinada sociedade civil ou 
comercial.

Não podem ser declaradas de utilidade pública:
a. as instituições de assistência social destinadas a recolher 

menores desamparados, cujas denominações contiverem os ter-
mos “asilo” ou “abrigo”(Lei nº 9.994/67);

b. as entidades que atendam exclusivamente a seus associa-
dos e respectivos dependentes.

Ao apresentar o Projeto de lei o autor deve anexar os 
seguintes documentos que comprovem o cumprimento dos req-
uisitos legais especiais:

a. estatuto em vigor da entidade, devidamente registrado em 
Cartório de Títulos e Documentos;

b. certificado de Registro de Pessoa Jurídica;
c. atas da fundação e da reunião ordinária que elegeu sua 

diretoria atual, através de cópias autenticadas;
d. declaração, passada por autoridade do local de sua sede, 

de que os cargos da diretoria não são remunerados e de que não 
há distribuição de lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, 
mantenedores ou associados, caso o estatuto não o mencione 
expressamente;

e. declaração ou outro documento que comprove seu registro 
nos órgãos competentes do Estado, conforme sua natureza. Por 
exemplo: se assistencial, juntar Certificado de Cadastro junto à 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social;

f. relatório circunstanciado, referente aos três anos anteri-
ores à formulação do pedido, demonstrando o exercício de ativi-
dades dentro de suas finalidades;

g. atestado fornecido por autoridade política, judiciária ou 
administrativa, quanto a idoneidade moral dos diretores;

h. original do balanço demonstrativo da receita e da despesa 
realizadas no período anterior, publicado em jornal da comarca.

Observações especiais

As leis que regulam a declaração de utilidade pública podem 
sem encontradas, na íntegra, nos instrumentos de apoio descritos 
no item 4 deste Manual.
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MODELO

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

Escreve-se o nome da entidade por extenso, tal como se encontra gra-
fado em seus estatutos, inclusive a sigla ou nome fantasia, se houver.

Atenção para a concordância do nome da entidade com o comando 
de declaração: Exemplo: É declarado de utilidade pública o Centro de 
Lazer...(nome da entidade)... .

PROJETO DE LEI Nº    , DE 2003

Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Ourissanga.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE, com sede em Ourissanga.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Relatar a atividade da instituição e os motivos relevantes para que seja 
declarada de utilidade pública.

Fechar a justificativa abordando a importância da aprovação do pro-
jeto.

Sala das Sessões, em

Deputado
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19. PROJETO DE LEI DE INCLUSÃO DE EVENTO NO 
CALENDÁRIO TURÍSTICO

Definição

Projeto de lei ordinária que visa especificamente à inclusão 
de determinado evento no Calendário Turístico do Estado de São 
Paulo.

Autoria

Pode ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, art. 136 
com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).

Fundamentos

Não há lei que estabeleça requisitos especiais para que 
determinado evento possa ser incluído no Calendário Turístico 
do Estado, ou que exija a juntada de documentos, relativos ao 
evento, ao respectivo projeto de lei. Os fundamentos são os da 
lei ordinária.

Observações especiais

É extremamente importante que, antes da apresentação do 
PL, se proceda ao levantamento do nome correto do evento de 
que nele se tratará. Assim, por exemplo, em relação às Festas 
de Peão de Boiadeiro: algumas adotam a forma “Festa de Peão 
Boiadeiro”, outras “Festa de Peão de Boiadeiro”. Deve constar 
no projeto o nome oficial do evento.

Da mesma forma, deve-se apurar a época da realização 
do evento, para indicá-la corretamente no PL. A respeito desse 
tópico, cabe assinalar que a forma habitualmente adotada para 
expressá-la é “que se realiza, anualmente, no mês de ...”. Nada 
impede, porém, que tal indicação seja mais específica (ex.: “que 
se realiza, anualmente, na primeira quinzena de outubro”, ou 
“que se realiza, anualmente, no primeiro fim de semana do mês 
de maio”), ou mais genérica (ex.: “que se realiza, anualmente, 
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no primeiro semestre”). Sempre que possível, porém, recomen-
da-se que se utilize a primeira daquelas formas, visando a que 
sejam uniformizados os textos de projeto de lei aprovados pela 
Assembléia Legislativa.

Antes de apresentar o PL incluindo determinado evento no 
Calendário Turístico do Estado, é aconselhável verificar se tal 
evento já não é objeto de lei em vigor, ou de projeto em trami-
tação na Casa. Não se trata, porém, de medida indispensável, 
uma vez que ao longo da tramitação do PL, essa verificação 
necessariamente ocorrerá, quando de sua apreciação pelas 
Comissões.
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MODELO A

PROJETO DE LEI Nº     ,  DE 2003

Inclui no Calendário Turístico do Estado 
a Festa da Berinjela,em Ourissanga.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - Fica incluída no Calendário Turístico do Estado a Festa da 
Berinjela que se realiza, anualmente, no mês de fevereiro, em Ourissanga.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Exposição dos argumentos que demonstrem a necessidade, a conveniên-
cia, a oportunidade e a relevância, bem como o interesse sócio-econômico-
cultural da inclusão da Festa no Calendário Turístico.

Sala das Sessões, em

Deputado
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MODELO B

PROJETO DE LEI Nº     , DE 2003

Inclui no Calendário Turístico do Estado 
a Feira de Produtos Artesanais, na 
Capital.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - Fica incluída no Calendário Turístico do Estado a Feira de 
Produtos Artesanais que se realiza, anualmente, na segunda quinzena de abril, 
na Capital.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Apresentar os argumentos que demonstrem a conveniência, a oportuni-
dade, a necessidade e a relevância da proposição.

Sala das Sessões, em

Deputado
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20. PROJETO DE LEI DE INSTITUIÇÃO DE DATA 
COMEMORATIVA 

Definição

Projeto de lei ordinária que visa especificamente à institu-
ição de data comemorativa.

Autoria

Pode ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, art. 136 
com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).

Fundamentos

Não há lei que estabeleça requisitos especiais para que 
determinado evento possa ser incluído no Calendário Turístico 
do Estado, ou que exija a juntada de documentos, relativos ao 
evento, ao respectivo projeto de lei. Os fundamentos são os da 
lei ordinária.

Observações especiais

Antes de apresentar PL instituindo determinada data comemo-
rativa, é aconselhável verificar se tal data já não é objeto de lei em 
vigor, ou de projeto em tramitação na Casa. Não se trata, porém, de 
medida indispensável, uma vez que, quando da apreciação do PL 
pelas Comissões, necessariamente ocorrerá tal verificação.

Saliente-se, também, que a instituição de data comemorativa 
não significa a instituição de um feriado estadual, muito menos 
municipal, pois as normas gerais para a decretação de uma data 
como feriado advém da lei civil federal.

MANUAL DO PROCESSO LEGISLATIVO92



MODELO

PROJETO DE LEI Nº     , 2003

Institui o “Dia do Agente de 
Saúde”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído o “Dia do Agente de Saúde”, a ser comemo-
rado, anualmente, no dia 1º de setembro.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Apresentar os motivos e expor os argumentos que demonstrem a neces-
sidade, a conveniência, a oportunidade e a relevância da Proposição, bem 
como a importância sócio-cultural da instituição da data comemorativa.

Sala das Sessões, em

Deputado
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21. PROJETO DE LEI PARA CLASSIFICAÇÃO DE 
MUNICÍPIO COMO ESTÂNCIA

Definição

Projeto de lei ordinária que visa, especificamente, à clas-
sificação de um determinado Município, que preencha pré-
requisitos legais, em estância, nas modalidades: hidromineral, 
climática, balneária ou turística.

Autoria

Pode ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, art. 136 
com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).

Fundamentos

Além dos requisitos regimentais, comuns a todos os proje-
tos de lei ordinária, a proposição que objetiva a classificação de 
Município em estância deve cumprir exigências específicas, em 
atendimento às seguintes normas jurídicas:

Artigo 146 da Constituição Estadual, conforme redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 4, de 18 de dezembro de 1996;

Lei nº 10.426, de 8 de dezembro de 1971 - Estabelece req-
uisitos mínimos para a criação de estâncias;

Decreto nº 20, de 13 de julho de 1972 - Regulamenta as 
disposições da Lei nº 10.426, de 8 de dezembro de 1971, que 
estabelece requisitos mínimos para a criação de estâncias;

Lei nº 1.457, de 11 de novembro de 1977 - Altera a redação 
do artigo 2º da Lei nº 10.426, de 8 de dezembro de 1971, e dá 
providências correlatas;

Decreto nº 11.022, de 28 de dezembro de 1977 - Regulamenta 
as disposições da Lei nº 1.457, de 11 de novembro de 1977, estab-
elecendo requisitos para a criação de estâncias turísticas;

Lei nº 1.563, de 28 de março de 1978 - Proíbe a instalação, 
nas estâncias hidrominerais, climáticas e balneáreas, de indús-
trias que provoquem poluição ambiental;
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Lei nº 6.470, de 15 de junho de 1989 - Autoriza o Poder 
Executivo a extinguir a entidade autárquica Fomento de 
Urbanização e Melhorias das Estâncias - FUMEST, e dá outras 
providências (inclusive altera os artigos 1º e 8º da Lei nº 10.426, 
de 8 de dezembro de 1971);

A atual legislação que disciplina a matéria permite a clas-
sificação de Municípios em quatro modalidades de estâncias, 
exigindo para cada uma delas, basicamente, o seguinte:
a. estância hidromineral:

- localização de fonte de água mineral no Município;
- existência de balneário, de uso público, para tratamento 

crenoterápico.
b. estância climática:

- existência, no Município, de posto meteorológico em fun-
cionamento ininterrupto há, no mínimo, três anos.
c. estância balneária:

- existência, no Município, de praia para o mar.
d. estância turística:

- existência de atrativos de natureza histórica, artística ou 
religiosa, ou de recursos naturais e paisagísticos.

Observações especiais

A legislação não permite dupla classificação de Município 
como estância. Por isso, é conveniente que o Município interes-
sado considere sua vocação mais determinante, mais caracter-
ística. Ademais, verifica-se que projetos de lei diversos, com a 
finalidade de classificar o mesmo Município como estância de 
diferentes modalidades, podem causar delongas nos procedimen-
tos administrativos pertinentes, tais como perícias, levantamento 
de dados e consultas. Por extensão, seus respectivos trâmites 
legislativos sofreriam atraso.

Os Decretos nº 20, de 13 de julho de 1972 e nº 11.022, de 
28 de dezembro de 1977, estabelecem, detalhadamente, os req-
uisitos técnicos para a criação de estâncias.
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MODELO

PROJETO DE LEI Nº     , DE 2003

Classifica como estância hidromineral
o Município de Ourissanga.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - Fica classificado como estância hidromineral o Município 
de Ourissanga.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Apresentar os motivos e expor os argumentos que demonstrem a neces-
sidade, a conveniência, a oportunidade e a relevância da proposição, bem 
como a importância sócio-econômico e cultural da classificação pretendida.

Sala das Sessões, em

Deputado
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22. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR - PLC

Definição

Proposição que tem por finalidade completar, preencher, 
desdobrar ou explicitar determinações da Constituição estadual.

Autoria

Pode ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, art. 136 
com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).

Fundamentos

Constituição Estadual, artigos 19, 21, inciso II, 23 a 26, 28 
e 29.

Regimento Interno, artigos 133, inciso I, alínea “b”, 196, 
inciso III, alínea “a”.

Observações especiais

Uma determinada matéria deverá ser disciplinada através de 
lei complementar quando a Constituição assim o exigir expres-
samente. 

A Constituição do Estado exige que sejam complementares 
as leis arroladas no parágrafo único do artigo 23, tais como a Lei 
de Organização Judiciária, as Leis Orgânicas das Polícias Civil 
e Militar, os Estatutos dos Servidores Civis e dos Militares, etc. 
É importante ressaltar que a enumeração ali contida é exemplifi-
cativa, já que há outros dispositivos da CE que determinam a 
necessidade de edição de lei complementar (ex.: parágrafo único 
do artigo 38).
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MODELO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº     , DE 2003

Altera a redação do artigo 19 da Lei 
Complementar nº 846, de 4 de junho de 
1998, que dispõe sobre a qualificação de 
entidades como organizações sociais e dá
outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - O artigo 19 da Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 19 - A organização social fará publicar na imprensa e no Diário 
Oficial do Estado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da assina-
tura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos 
que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para as compras 
com emprego de recursos provenientes do Poder Público.” (NR)

Artigo 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua pub-
licação.

JUSTIFICATIVA

Apresentar os motivos e expor os argumentos que demonstrem a neces-
sidade, a conveniência, a oportunidade e a relevância da Proposição, bem 
como a importância para a Administração Pública da medida pretendida.

Sala das Sessões, em

Deputado
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23. PROJETO DE RESOLUÇÃO - PR

Definição

Projeto de Resolução - PR, é a proposição com a finalidade 
de regular, com eficácia de lei ordinária, matéria de competência 
exclusiva da Assembléia Legislativa, de caráter político, proces-
sual, legislativo ou administrativo, ou quando deva a Assembléia 
pronunciar-se em casos, concretos, tais como:

a. perda de mandato de Deputado;
b. qualquer matéria de natureza regimental;
c. todo e qualquer assunto de sua economia interna, que não 

se compreenda nos limites de simples ato administrativo, a cujo 
respeito se proverá regulamento dos seus serviços (RI, art. 145, 
§3º).

Assim sendo, o PR é adequado, inclusive, para se pro-
ceder à reforma e alterações do Regimento Interno, no tocante 
a qualquer assunto de ordem administrativa ou de interesse da 
Casa, ou ainda, para criar cargos no Quadro da Secretaria da 
Assembléia Legislativa.

Uma vez aprovado, o PR se torna uma resolução, que é 
promulgada pela Mesa e publicada no Diário da Assembléia 
Legislativa, passando então a produzir efeitos internos, isto 
é, efeitos inerentes ao Poder Legislativo. Aliás, a resolução se 
difere do decreto legislativo por esta peculiaridade, a de produzir 
efeitos internos ao contrário deste. Todavia, o RI, no §3º do arti-
go 145, embora deixe de apontar esta importante característica 
da resolução, traça as linhas gerais do PR. 

Autoria

A iniciativa do PR caberá aos Deputados, à Mesa, a 
Comissões Permanentes ou Comissão Especial criada, especifi-
camente, para esta finalidade (CE, art. 24; e RI, art. 146).

Quando apresentada por Deputado, pode ser por 1 ou mais. 
(RI, art. 136 com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).
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Fundamentos

Constituição Estadual, artigos 20, incisos II, III e XX, 21, 
inciso V e 27.

Regimento Interno, artigos 133, inciso I, alínea “e”; 145, 
§3º; e 266.

Observações especiais

A elaboração, redação, alteração e consolidação do PR serão 
feitas com observância das mesmas normas técnicas relativas às 
leis (RI, art. 27). 

Independe de sanção do Chefe do Poder Executivo o PR. 
Uma vez aprovado, a Resolução será promulgada pela Mesa e 
publicada.

O Projeto de resolução destinado a alterar, reformar ou sub-
stituir o RI deverá sofrer duas discussões, obedecendo ao rito 
a que estão sujeitos os projetos de lei em regime de tramitação 
ordinária (RI, art. 266).
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MODELO

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº     , DE 2003

Dispõe sobre normas regimentais para
o reconhecimento de calamidade pública decreta-
da. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO RESOLVE:

Artigo 1º - Inclua-se o seguinte “Capítulo VI” ao Título VII da Resolução nº 
576, de 26 de junho de 1970, com modificações posteriores: 

“TÍTULO VII
Da Elaboração Legislativa Especial

....................................................................................................... 

CAPÍTULO VI
Do Reconhecimento de Calamidade Pública Decretada

Artigo 259-A - Para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a Assembléia apreciará a solicitação 
de reconhecimento de calamidade pública mediante projeto de decreto legislativo. 

§ 1º - A solicitação de reconhecimento será acompanhada: 
1. da íntegra do decreto e sua justificativa; 
2. de provas documentais que demonstrem o estado de calamidade; 
3. de demonstrativo da necessidade de suspensão de prazos e das disposições 

estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como da 
dispensa do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho previstas no 
artigo 9º da mencionada lei. 

§ 2º - Recebida e publicada a solicitação, o Presidente da Assembléia remete-
la-á à Comissão de Constituição e Justiça para, no prazo de 15 dias, emitir parecer 
que concluirá por projeto de decreto legislativo reconhecendo ou não o estado de 
calamidade pública. 

§ 3º - Publicado, e independentemente de Pauta, o projeto será encaminhado às 
Comissões de Assuntos Municipais e de Fiscalização e Controle para que cada uma se 
manifeste no prazo de 5 dias. 

§ 4º - Expirado o tempo concedido às Comissões, o Presidente da Assembléia 
nomeará Relatores Especiais fixando-lhes prazos para manifestação, inclusive sobre o 
processo, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. 

§ 5º - Após pronunciamento das Comissões ou dos Relatores Especiais, o pro-
jeto será imediatamente incluído na Ordem do Dia entre as proposições em regime de 
urgência, para discussão por, no máximo, 2 horas, podendo cada orador inscrito usar 
da palavra por 10 minutos. Encerrada a discussão, cada Líder poderá encaminhar a 
proposição por até 5 minutos. 

§ 6º - Toda deliberação da Assembléia sobre o projeto, reconhecendo ou não o 
estado de calamidade pública, será consubstanciada em decreto legislativo na forma 
da redação proposta pela Comissão de Redação.”

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA
Apresentar os motivos e expor os argumentos que demonstrem a necessidade, a 

conveniência, a oportunidade e a relevância da Proposição.

Sala das Sessões, em
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Deputado

24. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  -  PEC

Definição

Proposição que tem por objetivo promover alterações na 
Constituição do Estado de São Paulo, modificando sua redação, 
incluindo ou suprimindo dispositivos. Trata-se do exercício 
do poder constituinte estadual derivado, que permite ao Poder 
Legislativo acompanhar as mudanças decorrentes da evolução 
cultural da sociedade e adequar a Constituição à ideologia rein-
ante no seu respectivo espaço de tempo. 

Autoria

Deve ser apresentada por 1/3 dos Membros da Assembléia ( 
32 Deputados), (RI, art. 252, inciso I).

Fundamentos

A reforma da constituição é regrada pelos artigos 60, §§ 
1º,2º, 3º e 5º, e 136 a 141 da Constituição Federal, artigo 22 da 
Constituição Estadual, e 252 a 258 do Regimento Interno.

Observações especiais

Obedece a processo legislativo especial, fixado nos artigos 
252 a 258 da X Consolidação do Regimento Interno.

Há dispositivos que não podem ser alterados por reproduz-
irem cláusulas pétreas da Constituição Federal, entre eles:

a. Artigo 1º, o Estado de São Paulo como integrante da 
Federação;

b. Artigo 5º, “caput”, sobre o Poder Legislativo;
c. Artigo 91, autonomia do Ministério Público.
A natureza da Constituição não admite a inclusão de maté-

rias pontuais, locais ou regionais, que seriam reguladas por lei 
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ordinária, tais como:
a. regras para a rotulagem de produtos;
b. regras de execução de vigilância sanitária;
c. obrigatoriedade de tipos de equipamentos para as Polícias 

ou Corpos de Bombeiros.
A Constituição Federal permite a apresentação de PEC ao 

texto constitucional federal, desde que seja apresentada conjun-
tamente com a maioria das Assembléias Legislativas do País, 
aprovada pela maioria de seus membros, mas este mecanismo 
ainda não tem tramitação específica fixada no Regimento 
Interno.

Da mesma forma, a Assembléia Legislativa de São Paulo 
pode ser consultada sobre o apoio a PEC à Constituição Federal 
proposta por outra Assembléia.
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MODELO A

PROPOSTA DE EMENDA Nº     , À CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dá nova redação ao “caput” do artigo 145.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, nos termos do 
§ 3º do artigo 22 da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda 
ao texto constitucional.

Artigo 1º - O “caput” do artigo 145 da Constituição do Estado de São 
Paulo, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 145 - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do 
ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado 
por lei complementar federal, obedecidos os requisitos de lei complementar 
estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às popula-
ções dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade 
municipal, apresentados e publicados na forma da lei.” (NR)

Artigo 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação.

JUSTIFICATIVA

Apresentar os argumentos que motivam e sustentam a necessidade da 
alteração constitucional proposta, inclusive os constitucionais e legais que, 
neste modelo, justificam a adaptação do texto constitucional estadual ao 
novo texto da Constituição Federal, artigo 18, § 4º, modificado pela Emenda 
Constitucional nº 15, de 13 de setembro de 1996.

Sala das Sessões, em

Assinam 32 Deputados
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MODELO B

PROPOSTA DE EMENDA Nº     , DE 2003, À CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Altera dispositivos do Título III - Da Organização 
do Estado e do Título VI - Da Ordem Econômica, 
que dispõem sobre a administração pública, os 
servidores públicos e as empresas públicas.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, nos termos do 
§ 3º do artigo 22 da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda 
ao texto constitucional:

Artigo 1º - O “caput” do artigo 111 e o inciso XI do artigo 115, passam 
a vigorar com as seguintes redações:

I - “Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, 
de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motiva-
ção, eficiência, eficácia e interesse público;” (NR)

II - “Artigo 115 - ..................................................................                
                                              

XI - a remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que 
trata o § 4º do artigo 39 da constituição Federal, sem distinção de índices 
entre servidores públicos civis e militares, somente poderão ser fixados ou 
alterados por lei específica, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma 
data;” (NR)

Artigo 2º - O Título IV - Da Ordem Econômica, fica acrescido do 
seguinte artigo 179A:

“Artigo 179A - A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, 
das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias que explorem ativi-
dade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 
serviços.”

Artigo 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação.

JUSTIFICATIVA

Apresentar os argumentos que motivam e sustentam a necessidade da 
alteração constitucional proposta, inclusive os constitucionais e legais que, 
neste modelo, justificam a adaptação do texto constitucional estadual ao novo 
texto da Constituição Federal, modificada pela emenda Constitucional nº 19, 
de 4 de junho de 1998.

Sala das Sessões, em
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Assinam 32 Deputados
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25. RELATÓRIO DE COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO - CPI

Definição

É o registro, parcial ou final, dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI), relatando as informações obti-
das, os depoimentos tomados no curso das investigações sobre 
assunto determinado, contendo, também, as sugestões ou pro-
postas de medidas às autoridades competentes visando sustar o 
problema, sanar as irregularidades, institucionalizar mecanismos 
que coibam sua ocorrência e responsabilizar os que contribuíram 
para a ocorrência dos delitos constatados.

Não é uma proposição legislativa, mas pode concluir pelo 
oferecimento de um ou mais tipos de proposições tratadas neste 
Manual, exceto Requerimento de Informações.

Autoria

É assinado pelo Deputado Relator da CPI e, quando aprova-
do pela Comissão, passa a ser o Relatório assinado por todos os 
seus membros.

Pode haver ainda a subdivisão do relatório geral em relatóri-
os parciais, designando-se para tanto Deputados Subrelatores, 
coordenados pelo Relator Geral.

Fundamentos

Constituição do Estado, artigo 13, § 2º.
Artigo 34 e 71 do Regimento Interno.
Lei nº 11.124, de 10 de abril de 2002.

Observações especiais

Aplicam-se aos relatórios das Comissões Parlamentares de 
Inquérito, de modo geral, as exigências regimentais previstas para 
os Pareceres, que constam de três partes principais: o relatório em 
que se faz a exposição da matéria em exame, voto do relator com 
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sua opinião sobre a matérias, decisão da Comissão com as assi-

naturas dos Deputados que votaram e votos respectivos.

Deve-se ainda documentar toda a citação feita, seja de 

depoimentos, seja de documentos ou de legislação.

Diferentemente de um Parecer sobre Proposição ou 

Processo, o Relatório da CPI vai sendo elaborado no transcurso 

das investigações. Não se faz sobre matéria acabada e sim sobre 

as informações, depoimentos, fatos relevantes, documentos col-

igidos, bem como sobre diligências, análises de relacionamentos 

entre informações prestadas e demais processos típicos de auto-

ridades judiciárias e de inteligência investigativa.

Por isso, é de fundamental importância que as informações, 

conclusões de análises e deliberações sejam registradas, de forma 

sistematizada e com metodologia, durante todo o transcurso da 

atuação da CPI, de forma a permitir a redação do relatório, final 

ou parcial, sem a necessidade de retornar a toda a documentação 

acumulada que, em todos os casos, é sempre muito vasta.
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ESQUEMA BÁSICO DE RELATÓRIO DE COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRIDO

Cada problema investigado terá suas especificidades, 
porém, obedecidos os dispositivos regimentais quando a 
redação de Pareceres, os Relatórios de CPI seguem, geral-
mente, o seguinte esquema básico:

1.  Apresentação

Contém os motivos e indícios de irregularidades que funda-
mentaram a constituição da CPI.

2. O que é o problema ou assunto investigado

Relata, de forma circunstanciada, a questão objeto das 
investigações incluindo:
2.1. Conceituação e legislação adotada, quando houver.
2.2. Metodologia de investigação adotada, quando houver.

3. Atividades da CPI

Relata, de forma circunstanciada as atividades realizadas, 
os depoimentos colhidos, as deliberações quanto à ordem e aos 
processos de trabalho da CPI, inclusive seus atos constitutivos.

4. Fatos e delitos apurados

Contém as análises dos documentos, informações, depoi-
mentos, constatação e documentação de delitos, bem como 
manifestações relevantes de técnicos, depoentes e Deputados.

5. Conclusões

Voto do Relator e conclusões sobre o tema, fatos e delitos 
investigados.
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6. Propostas de medidas e encaminhamentos

Proposições legislativas necessárias para evitar a continui-
dade da ocorrência dos problemas constatados, medidas para o 
aprofundamento dos trabalhos, etc...

7. Providências a serem adotadas

Arrolar as providências junto aos demais Poderes Públicos, 
e outras necessárias à responsabilização dos envolvidos ou ao 
ressarcimento do Erário.

8. Anexos

Documentos mais relevantes e provas obtidas, por exem-
plo.
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26. REQUERIMENTOS

Definição

Proposição que objetiva implementar prerrogativas consti-
tucionais e regimentais dos Deputados, interna ou externamente 
a Assembléia, subdivindo-se em vários tipos e formas relaciona-
das a cada uma das situações específicas.

Em todos os casos são os instrumentos utilizados para 
a realização de uma ação, legislativa ou fiscalizadora, do 
Parlamentar.

Podem ser verbais ou escritos, individuais ou coletivos, 
sujeitos ao despacho do Presidente ou dependentes de delibera-
ção em Plenário ou nas Comissões.

Neste Manual constam apenas os Requerimentos escritos 
que exigem formatação especial da sua redação, e mais freqüen-
tes. São eles os Requerimentos de:

26.1. Congratulações ou pesar;
26.2. Constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito 

- CPI;
26.3. Constituição de Comissão de Representação;
26.4. Convocação de Secretários de Estado, Dirigentes 

Públicos e Privados, Procurador Geral do Estado e Procurador 
Geral de Justiça;

26.5. Inclusão de proposição na Ordem do Dia.
26.6. Informação;
26.7.  Licença;
26.8.  Licença para desempenhar Missão Cultural;
26.9.  Retirada de proposição;
26.10. Tramitação de urgência.
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26.1. REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES OU DE PESAR

Definição

Proposição principal que visa manifestar aplauso, regozijo, 
congratulações do autor por ato público ou acontecimento de 
relevante significação para a sociedade, bem como o pesar pelo 
falecimento de autoridade ou personalidade.

Autoria

Pode ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, art. 136 
com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).

Fundamentos

O requerimento de congratulações é previsto no inciso VIII, 
do artigo 165 da XI Consolidação do Regimento Interno, e o de 
pesar no inciso IX do mesmo artigo.

Observações especiais

Não se pode manifestar apoio ou solidariedade aos Governos 
Federal, Estaduais ou Municipais, nem a acontecimentos de sig-
nificação eminentemente privada.

Caso o autor requeira, será dada ciência ao homenageado, 
através de Ofício.
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MODELO A

CONGRATULAÇÕES

REQUERIMENTO Nº     , DE 2003

Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso VIII da XI Consolidação do 
Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratu-
lações com a população de Ourissanga, pelo 85º aniversário do Município, a 
ser comemorado no dia ....... de maio.

Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor 
Prefeito, Dr. ...(nome da pessoa)..., e ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Vereador ...(nome do Vereador)... .

JUSTIFICATIVA

Relatar os relevantes motivos sociais e políticos que justificam a hom-
enagem, expondo a necessidade e oportunidade da Proposição.

Sala das Sessões, em

Deputado
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MODELO B

PESAR

REQUERIMENTO Nº     , DE 2003

Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso IX da XI Consolidação do 

Regimento Interno, seja consignada na ata de nossos trabalhos manifesta-

ção de pesar pelo falecimento, em ..../..../.... (ou, na data de hoje) do(a) Sr.. 

(a)...(nome do falecido/a)... .

Requeiro, ainda, que desta manifestação se dê ciência à ...(familiares, 

autoridades, etc.)......., na Rua .....(endereço completo)......, em .....(cidade)... 

.

JUSTIFICATIVA

Relatar a vida as obras e as ações da pessoa falecida e demais motivos 

do pesar.

Sala das Sessões, em

Deputado
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26.2. REQUERIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI

Definição

Proposição principal que visa a constituir Comissão 
Parlamentar de Inquérito, com participação proporcional dos 
Partidos presentes na Assembléia, tendo por finalidade a apura-
ção e a investigação de fato determinado e por prazo certo.

Autoria

Exige a assinatura de 1/3 (32 Deputados) dos membros da 
Assembléia.

Fundamentos

Previsto no artigo 13, § 2º da Constituição do Estado, na Lei 
nº 1.579, de 18 de março de 1952, que disciplina a atuação da 
CPI no âmbito federal, na Lei nº 11.124, de 10 de abril de 2002, 
que disciplina a atuação da CPI no âmbito estadual e ainda nos 
artigos 34 e 170, inciso I do Regimento Interno. 

Observações especiais

O Requerimento propondo a constituição de CPI só será 
submetido à discussão e votação decorridas 24 horas de sua apre-
sentação, e deverá indicar: a finalidade, o número de membros e 
o prazo de funcionamento, que podem variar conforme o objeto 
de investigação.

Depois de aprovado o requerimento, a constituição da 
Comissão Parlamentar de Inquérito requerida será feita por Ato 
da Mesa, mediante indicação dos membros pelos Partidos.
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MODELO

REQUERIMENTO Nº     , DE 2003

Requeremos, nos termos do artigo 13, § 2º da Constituição do Estado 
de São Paulo e do artigo 34 da XI Consolidação do Regimento Interno, a con-
stituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9 (nove) 
Deputados, com a finalidade de, no prazo de 90 (noventa) dias, investigar 
..................(matéria a ser investigada)...................... .

JUSTIFICATIVA 

Apresentar o problema, relatar os indícios que exigem investigação, 
bem como expor os argumentos referentes à relevância, a oportunidade e a 
importância da constituição da CPI proposta.

Justifica-se, portanto, a urgente constituição de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito para investigar, em profundidade, a extensão dessas 
irregularidades e qual ônus acarreta aos cofres públicos e aos cidadãos.

Sala das Sessões, em

Assinam 32 Deputados
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26.3. REQUERIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO 
DE REPRESENTAÇÃO

Definição

Proposição principal que visa a constituir Comissão 
Temporária de Deputados, com participação proporcional dos 
Partido presentes na Assembléia, com a finalidade de representar 
a Assembléia em atos externos.

Autoria

Será constituída pela Mesa ou a requerimento de 15 
Deputados.

Fundamentos

Previsto nos artigos 25, inciso II, 35 e 169, inciso I do 
Regimento Interno.

Observações especiais

Depois de aprovado o requerimento a constituição da 
Comissão de Representação requerida será feita por Ato da 
Mesa, mediante indicação dos membros pelos Partidos.
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MODELO

REQUERIMENTO Nº    , DE 2003

Requeiro, nos termos do artigo 35 da XI Consolidação do Regimento 
Interno, a constituição de uma Comissão de Representação, a fim de acom-
panhar, na Câmara dos Deputados, a votação do Projeto de lei nº 000, de 
2001, no próximo dia ...../...../....  .

Ou:

(........) com a finalidade de, em visita ao Manicômio Judiciário do 
Estado, verificar as condições em que se encontram os internos.

Ou:

(......) com a finalidade de participar do I encontro Paulista de 
Municípios, a realizar-se no dia ...../...../....., em ...........(cidade) ........  .

JUSTIFICATIVA

Relatar os motivos da participação no evento, bem como a oportunidade, 
a relevância e a necessidade da Assembléia Legislativa fazer-se representar.

Sala das Sessões, em

Deputado
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26.4. REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO DE  AUTORIDADE

Definição

Proposição principal que visa a convocar Secretários de 
Estado, dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da 
administração pública direta, indireta e fundacional, reitores de 
universidades públicas estaduais, Procurador Geral de Justiça, 
Procurador Geral do Estado e o Defensor Público Geral para 
prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente 
determinados, seja nas sessões das Comissões seja nas do 
Plenário.

Autoria

Pode ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, art. 136 
com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).

Pode também ser apresentado por Comissão, assinado pela 
maioria de seus membros.

Fundamentos

Previsto no artigo 13, § 1º item 2 e 20, incisos XIV e XV da 
Constituição do Estado, 170, inciso IV e 268 a 273 do Regimento 
Interno.

Observações especiais

O Requerimento de convocação deverá indicar, além da auto-
ridade a ser convocada, o objeto da convocação, ficando a critério 
do convocado a escolha, dentro do prazo de 30 dias, salvo delib-
eração do Plenário, o dia e a hora da sessão em que comparecerá.

Caso a convocação seja feita por Comissão, após a aprova-
ção do requerimento em sessão da comissão, o seu Presidente 
convocará a autoridade através de Ofício.
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MODELO A

COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DE COMISSÃO

REQUERIMENTO

Requeiro, nos termos dos artigos 13, § 1º, item 2 da Constituição 
do Estado de São Paulo, a convocação do Excelentíssimo Senhor......... 
(qualificação, cargo e nome do convocado)...., com o objetivo de prestar 
à Comissão de...(indicar a Comissão) informações sobre ..... (matéria a ser 
esclarecida).....

JUSTIFICATIVA

A imprensa vem noticiando com farta documentação, a possibilidade de 
estarem ocorrendo irregularidades nos processos de ...(matéria).....  .

Justifica-se, portanto, a convocação do Senhor...(qualificação do 
convocado)....para que esta comissão possa avaliar em profundidade os even-
tuais ônus acarretados aos cofres públicos e aos cidadãos.

Sala das Comissões, em

Deputado

Observação

Deve ser protocolado na Comissão.
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MODELO B

COMPARECIMENTO EM PLENÁRIO

REQUERIMENTO Nº     , DE 2003

Requeiro, nos termos dos artigo 20, inciso XIV (ou XV) da Constituição 
do Estado de São Paulo, combinado com o artigos 170, inciso IV e 268 da 
X Consolidação do Regimento Interno, a convocação do Excelentíssimo 
Senhor.....(qualificação, cargo e nome do convocado)...., com o objetivo de 
prestar informações sobre ...(matéria a ser esclarecida)....

JUSTIFICATIVA

A imprensa vem noticiando com farta documentação, a possibilidade de 
estarem ocorrendo irregularidades nos processos de ...(matéria).....

Justifica-se, portanto, a convocação do Senhor...(qualificação do 
convocado)....para que esta Assembléia possa avaliar em profundidade os 
eventuais ônus acarretam aos cofres públicos e aos cidadãos.

Sala das Sessões, em

Deputado
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26.5. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE PROPOSIÇÃO 
EM ORDEM DO DIA

Definição

Proposição acessória que visa a incluir na Ordem do Dia, 
para deliberação do Plenário, proposição principal (projeto, 
moção) que se encontre em condições regimentais de nela figu-
rar (RI, art. 121 c c art. 138), isto é, após completada a fase de 
instrução.

Autoria

Pode ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, art. 136 
com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).

Fundamentos

Previsto no artigo 165, inciso VI do Regimento Interno.
Observações especiais
Não cabe este tipo de requerimento quando: 1) apresentada 

na sessão de apresentação da proposição, lembrando, sempre, a 
necessidade de publicação; 2) quando não tiver os Pareceres das 
Comissões para as quais foi distribuída.
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MODELO

REQUERIMENTO Nº     , DE 2003

Requeiro, nos termos regimentais, a inclusão na Ordem do Dia, do 
Projeto de lei nº 000, de 2001, de autoria do Deputado ... (nome do Deputado) 
..., que dispõe sobre ... (ementa do Projeto de lei)....  .

JUSTIFICATIVA

A referida proposição teve tramitação ordinária nesta Casa, recebeu 
pareceres favoráveis de todas as Comissões pelas quais passou, estando em 
condições regimentais de figurar na Ordem do Dia, para que seja votada pelo 
Egrégio Plenário.

Justifica-se este requerimento, tendo em vista a relevância da matéria de 
que trata o Projeto de lei nº 000, de 2001.

Sala das Sessões, em

Deputado
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26.6. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Definição

Proposição principal que visa a requisitar informações e 
esclarecimentos aos Secretários de Estado, diretores, dirigentes 
e superintendentes de órgãos da Administração Pública direta, 
indireta, fundacional, bem como de Universidades Públicas, 
Tribunal de Contas do Estado, Procurador Geral de Justiça e 
Procurador Geral do Estado, sobre assunto relacionado com sua 
pasta ou a matéria sujeita à fiscalização da Assembléia, impor-
tando em crime de responsabilidade não só a recusa ou o não 
atendimento, no prazo de 30 dias, senão também o fornecimento 
de informações falsas.

É também o instrumento para obter, do Governador do 
Estado, informações de atos de sua competência privativa.

Autoria

Pode ser apresentado por 1 ou mais deputados (RI, art. 136 
com a redação dada pela Res. 833, 24.10.03).

Pode também ser apresentado por Comissão Permanente ou 
CPI.

Fundamentos

O Requerimento de Informação é um dos instrumentos 
para o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo 
expressa na Constituição do Estado, artigos 20, incisos XVI e 
XXIV, 32, e 33, inciso VIII, na Lei nº 4.595, de 1985, artigos 7º 
a 9º e no Regimento Interno, artigos 31, inciso III, 34, § 4º, 133, 
inciso III, 165, inciso IV, 166 e 167.

Observações especiais

No Requerimento de Informação, o corpo da proposição ou 
sua parte principal são as questões formuladas ao requerido e, em 
se tratando do Governador do Estado, o termo correto é solic-
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itado.
Importante também é definir, precisa e corretamente, a auto-

ridade e o órgão responsáveis pela matéria ou problema, sobre os 
quais se pretende obter as informações.

O Requerimento de Informação tem um “caput” padrão, no 
qual variam apenas os dispositivos legais e regimentais citados e 
a autoridade requerida, com a inclusão opcional do assunto a ser 
abordado nas questões.

Importante também é verificar, previamente, se as infor-
mações a serem requeridas já não se encontram disponíveis nas 
Bases de Dados, conforme explicado no item 4 - Instrumentos 
de Apoio, deste Manual.

Para saber as competências e atribuições dos órgãos da 
Administração Pública consultar:

- Fundação para o Desenvolvimento da Administração 
Paulista - FUNDAP. Perfil da Administração Pública. 
(www.fundap.sp.gov.br.);

- Lei Orçamentária anual.
Caso não seja respondido em 30 dias, o Requerimento de 

Informação será reiterado pelo Presidente, a pedido do Autor.
O recebimento da resposta é referido no Expediente da 

Sessão e o processo, na íntegra, é encaminhado ao Autor para 
ciência e subseqüente devolução e arquivamento.

Observações especiais

O Governador não está sujeito ao cumprimento de prazo 
para a resposta. 

Recebida a resposta, o Presidente exercerá o seguinte 
comando procedimental: “Publique-se. Ciência. Arquive-se”
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MODELO A

Este modelo apresenta a forma mais usada que é o Requerimento de Informação 
dirigido a Secretários de Estado, diretores e dirigentes da Administração Pública e 
assinado por Deputado.

Os dispositivos legais citados variam se a autoria for de Comissão ou CPI e se o 
requerido for o Governador do Estado, conforme os Modelos B, C e D.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº     , DE 2003
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado, combinado com 

os artigos 165, inciso IV e 166 da XI Consolidação do Regimento Interno, requeiro 
seja oficiado ao Senhor Secretário do Meio Ambiente para que preste as seguintes 
informações:

1. O Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/
RIMA, Processo nº xxx/97, tem como empreendedor responsável a “Empresa”, que 
deixou de existir. Em vista disso informar:

1.1. A alteração institucional do empreendedor que assina o EIA/RIMA e a con-
seqüente mudança dos responsáveis pelos impactos do empreendimento interferem 
com a concessão da licença ambiental requerida? 

1.2. A qual pessoa jurídica essa Secretaria fornecerá a licença, em caso de 
aprovação do empreendimento, e de quem cobrará o cumprimento das ações miti-
gatórias de impactos sócio-ambientais e demais compromissos constantes do referido 
EIA/RIMA?

1.3. Quem substitui plenamente a “Empresa” no pagamento das indenizações às 
populações atingidas.?

2. Há outros casos semelhantes ao referido no quesito 1 tramitando nessa 
Secretaria? Em caso afirmativo informar quais, especificando as providências toma-
das para cada um.

JUSTIFICATIVA
Em 1997 a “Empresa” protocolou na Secretaria do Meio Ambiente o EIA/RIMA 

requerido no Processo de licenciamento ambiental do “Empreendimento”.
No ano em curso, a “Empresa”, titulada como responsável pela mitigação dos 

impactos, deixou de existir por ter sido fundida com a “Companhia”, não constando 
no instrumento jurídico que promoveu esta fusão entre particulares nenhuma cláusula 
que obrigue a “Companhia” a assumir todas as responsabilidades da “Empresa” no 
referido “Empreendimento”.

Durante todo esse processo os atingidos pelos impactos negativos do 
“Empreendimento” não foram correta e suficientemente esclarecidos, o que, inclusive, 
foi objeto de audiência pública nesta Assembléia.

Agora o empreendedor, tal como aparece no EIA/RIMA, deixou de existir e os 
atingidos sentem-se inseguros quanto ao cumprimento dos acordos firmados nos casos 
de indenizações e compensações pelos impactos negativos do “Empreendimento”.

Justifica-se o presente Requerimento na prerrogativa do Poder Legislativo 
de fiscalizar os atos da Administração Pública, quanto aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e 
atendimento ao interesse público.

Sala das Sessões, em

Deputado
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MODELO B

DIRIGIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº     , DE 2003

Nos termos do artigo 20, inciso XXIV da Constituição do Estado de São 
Paulo, combinado com os artigos 165, inciso IV e 166 da XI Consolidação do 
Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao Senhor Governador do Estado, 
para que forneça as seguintes informações:

1. Quais os motivos da não regulamentação da Lei nº xxx, de xxxxx, 
até esta data?

JUSTIFICATIVA

A Lei nº xxx, de xxxxx, contém em seu artigo 4º a obrigação do Poder 
Executivo de regulamentá-la no prazo de 180 dias a contar de sua publica-
ção.

Passado mais de um ano, o Senhor Governador não promoveu a regula-
mentação exigida, o que impede a aplicação da referida lei.

Justifica-se o presente Requerimento na prerrogativa do Poder 
Legislativo de fiscalizar os atos da Administração Pública, quanto aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, 
razoabilidade, finalidade, motivação e atendimento ao interesse público.

Sala das Sessões, em

Deputado
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MODELO C

ELABORADO POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº     , DE 2003

Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado, com-
binado com os artigos 34, § 4º, 165, inciso IV e 166 da XI Consolidação do 
Regimento Interno, requeremos ao Senhor (nome e qualificação do requerido) 
que preste as seguintes informações:

1. Questão?

2. Questão?

JUSTIFICATIVA

Relatar o problema que necessita de esclarecimentos.
Justifica-se o presente Requerimento, aprovado na reunião da CPI em 

x, de xxxx, de 2002, na prerrogativa do Poder Legislativo de fiscalizar os 
atos da Administração Pública, quanto aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação 
e atendimento ao interesse público.

Sala das Sessões, em

Assina a maioria dos membros da CPI
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MODELO D

ELABORADO PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº     , DE 2003

Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado, do 
artigo 9º, inciso II, da Lei nº 4.595, de 1985, combinados com os artigos 31, 
incisos II e IV e § 21, 165, inciso IV e 166 da X Consolidação do Regimento 
Interno, requeremos seja oficiado ao Senhor ...(nome e qualificação do 
requerido)... para que preste as seguintes informações:

1. Questão?

2. Questão?

JUSTIFICATIVA 

Relatar o problema que exige esclarecimentos.
Justifica-se o presente Requerimento, aprovado na reunião da Comissão 

em x, de xxxx, de 2002, na prerrogativa do Poder Legislativo de fiscalizar os 
atos da Administração Pública, quanto aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação 
e atendimento ao interesse público.

Sala das Sessões, em

Assina a maioria dos membros da CFC
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26.7. REQUERIMENTO DE LICENÇA

Definição

Proposição principal que visa a permitir ao Deputado licen-
ciar-se, por período transitório e determinado, para tratamento de 
saúde ou para tratar de interesse particular. O fundamento encon-
tra-se no artigo 17, inciso II da Constituição do Estado

Autoria

O próprio deputado interessado em licenciar-se.

Fundamentos

Artigo 84, inciso II do Regimento Interno, dispõe sobre a 
licença para tratamento de saúde. O mesmo artigo, em seu inciso 
III, dispõe sobre licença para tratar de interesse particular.

Observações especiais

No caso de licença para tratamento de saúde, deve-se anexar 
o competente atestado médico.

No caso de licença para tratar de interesse particular, quan-
do se tratar de viagem ao exterior deve-se observar o disposto no 
artigo 87 de Regimento Interno, informando esta circunstância 
no mesmo requerimento. 

Neste último caso, o prazo da licença não poderá ultrapassar 
120 dias. Se a licença for superior a 120 dias, será convocado o 
suplente para assumir a vaga enquanto perdurar a licença.
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MODELO A

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Senhor Presidente 

Requeiro, nos termos do artigo 84, inciso II da XI Consolidação do 
Regimento Interno, licença para tratamento de saúde no período de ........... a 
..........., conforme atestado em anexo.

Sala das Sessões, em

Deputado
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MODELO B

LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR

Senhor Presidente

Requeiro, nos termos do artigo 84, inciso III combinado com o artigo 87 
da XI Consolidação do Regimento Interno, licença para, no período de .......... 
a ........., tratar de interesse particular. Registro que estarei empreendendo via-
gem ao exterior e que as despesas decorrentes não importam ônus ao Poder 
Legislativo.

Sala das Sessões, em

Deputado
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26.8. REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA DESEMPENHAR 
MISSÃO CULTURAL

Definição

Proposição principal que visa a permitir ao Deputado licen-
ciar-se, por período transitório e determinado, para participar de 
missões diplomáticas e culturais, para as quais tenha sido pes-
soalmente convidado.

Autoria

É autor o próprio Deputado que pretende se licenciar.

Fundamentos

Previsto no artigo 84, inciso I do Regimento Interno.

Observações especiais

Este requerimento tem por objetivo permitir que o Deputado 
desempenhe missão diplomática ou cultural de caráter tran-
sitório.

É necessário anexar ao requerimento o convite, oficial e 
dirigido ao interessado na licença, da entidade que promove ou 
patrocina o evento.

A justificativa deve estar no próprio texto do requerimento.
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MODELO

Senhor Presidente

Requeiro, com fundamento no artigo 84, inciso I da XI Consolidação 
do Regimento Interno, licença para, no período de ........... a .............de junho 
de 2003, participar do .............. (discriminar o evento)........., que se realizará 
em........ (local do evento)........, cujo convite anexo ao presente.

Informo que as despesas correrão às minhas próprias expensas, sem 
ônus para o Poder legislativo.

Sala das Sessões, em

Deputado
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26.9. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PROPOSIÇÕES

Definição

Proposição acessória que visa a retirada de tramitação de 
uma proposição.

Autoria

Pode ser apresentado pelo Deputado autor da Proposição 
que se pretende retirar e, no caso de proposições de Comissão, 
apenas pelo respectivo Presidente ou Relator, com a anuência da 
maioria de seus membros.

Fundamentos

Previsto nos artigos 169, IV e 176 do Regimento Interno, 
que disciplinam a retirada de Proposições.

Observações Especiais

Quando a proposição a ser retirada tiver Parecer favorável 
de Comissão ou Relator Especial, o requerimento deverá ser 
aprovado pelo Plenário para surtir seus efeitos.

Quando não houver Parecer, ou se este for contrário à 
Proposição, o requerimento é encaminhado ao Presidente da 
Assembléia, a quem compete o deferimento (RI, art. 176, 
“caput”, cc Art. 162, I, “a” e II “b” e art. 165, VII).

A Justificativa deste requerimento é incluída no seu próprio 
texto.

Antes de elaborá-lo, consultar o SPL e verificar o anda-
mento da Proposição a ser retirada.
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MODELO

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada - para reexame da 
matéria - do Projeto de lei nº 000, de 2002, de minha autoria, que dispõe 
sobre...(ementa do PL a ser retirado)... e que se encontra na Comissão de 
Constituição e Justiça.

Sala das Sessões, em

Assina o autor da proposição a ser retirada.
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26.10. REQUERIMENTO DE URGÊNCIA

Definição

Proposição acessória que visa a alterar o regime de tramita-
ção de proposições de ordinária para de urgência.

Autoria

O autor da Proposição para a qual se pretende a tramitação 
de urgência pode ser o autor deste Requerimento sendo, neste 
caso, obrigatória a assinatura de mais 15 (quinze) Deputados, 
além do Autor (RI, art. 226, III).

A Mesa ou Comissão, quando se tratar de Proposição de sua 
iniciativa.

De 1/3 (32 Deputados) dos membros da Assembléia, quando 
o requerente não se tratar do autor da Proposição (RI, art. 226, 
IV).

Do Líder, quando o autor da Proposição for membro de sua 
Bancada ou a ela tenha pertencido.

Fundamentos

Previsto nos artigos 141, 170, inciso II e 225 a 229 do 
Regimento Interno.
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